BIBLIOTECA PADRE JOAQUIM COLAÇO DOURADO

COMO ENCONTRAR OS LIVROS NAS ESTANTES?

O acervo da Biblioteca Pe. Joaquim Colaço Dourado é ordenado por assunto conforme a Tabela
de Classificação Decimal de Dewey (CDD) e Tabela de Cutter.
Nas laterais das estantes você irá encontrar os assuntos gerais conforme tabela abaixo e dentro
dos assuntos gerais encontrará os assuntos específicos etiquetados nas prateleiras por ordem de
classificação.

GENERALIDADES, INFORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO.

100

FILOSOFIA, PSICOLOGIA.

200

RELIGIÃO, TEOLOGIA.

300

CIÊNCIAS SOCIAIS, ECONOMIA, DIREITO, POLÍTICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO.

500

CIÊNCIAS EXATAS, CIÊNCIAS NATURAIS.

600

CIÊNCIAS APLICADAS, MEDICINA, TECNOLOGIA.

IMAGINAÇÃO

700

ARTES, ARQUITETURA, RECREAÇÃO, ENTRETENIMENTO, DESPORTO.

800

LÍNGUA, LINGUÍSTICA, LITERATURA.

900

HISTÓRIA, GEOGRAFIA, BIOGRAFIA.

RAZÃO

000

MEMÓRIA

CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTO:

BIBLIOTECA PADRE JOAQUIM COLAÇO DOURADO
CRITÉRIO DE ORDENAÇÃO NA ESTANTE
Os livros são organizados obedecendo a abrangência do assunto, partindo do geral para o mais
específico e ordenado da esquerda para a direita, de cima para baixo.
1º PASSO
 Após encontrar a obra desejada no sistema de busca SIABI, anote o NÚMERO DE
CHAMADA;
 Vá até o acervo procure a estante correspondente ao assunto de acordo com o primeiro
número, em placas nas laterais de cada fileira (seguindo a ordem cronológica - de 0 a 9);
 Achou a estante, circule pelas prateleiras seguindo a ordem cronológica (da esquerda para
direita, de cima para baixo).
2º PASSO
 Após encontrar a obra nas prateleiras pelo número de classificação, procure a ordem
alfabética das letras e o código do autor.
Exemplo da etiqueta da lombada do livro:
001.891 assunto da obra
M321f

sobrenome do autor, número do autor

7. ed.

edição da obra

V.1

volume da publicação (se houver)

2010

ano da publicação

Ex. 02 número do exemplar

BIBLIOTECA PADRE JOAQUIM COLAÇO DOURADO
O NÚMERO DO AUTOR É ORGANIZADO DA SEGUINTE MANEIRA:
 Ordem alfabética da primeira letra do número de chamada, a qual corresponde à
primeira letra do sobrenome do autor;
 O número de autor que segue a primeira letra obedece a ordem numérica crescente;
 Após o número do autor, em seguida, a ordem alfabética da última letra do número de
chamada, a qual corresponde à primeira letra do título da obra. Desta forma, se houver
obras de um mesmo autor, e todas de um assunto similar, a organização na estante
obedece a ordem alfabética de título (última letra do cutter).

Fundamentos de Informática
Andrade, Mário
004
A222f

Manual de Informática
Andrade, Lucas
004
A222m

Teoria da Computação
Andrade, Antônio
004
A222t

ATENÇAO!
Caro usuário, caso não consiga encontrar o livro que procura nas estantes, se dirigir ao
atendimento e solicitar auxílio.

